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Resumo 

1. Fatos do caso 

A arbitragem surgiu de uma reorganização e privatização do setor bancário 

tcheco seguindo o fim do período comunista de 1990. Os quatro principais 

bancos tchecos enfrentaram problemas resultantes de créditos em liquidação e 

falta de procedimentos legais efetivos por meio dos quais os bancos pudessem 

executar o pagamento dos débitos. Em abril de 1997, Nomura havia adquirido 

quase 10% das ações de IPB, um dos quatro principais bancos tchecos, e, em 08 

de março de 1998, o governo tcheco concordou em vender o seu controle 

remanescente de 36% em IPB para uma empresa pertencente ao Nomura Group 

of Companies.  Nomura Group é um grande grupo japonês de empresas de 

comércio bancário e serviços financeiros, o qual age tipicamente por meio de 

suas subsidiárias estabelecidas em vários países. A empresa Nomura Europe, 

que comprou as ações de IPB, transferiu-as em duas parcelas, em 02 de outubro 

de 1998 e 24 de fevereiro de 2000, para outra subsidiária de Nomura, Saluka 

Investments BV (“Saluka”), a qual foi estabelecida de acordo com a legislação 

holandesa. Em junho de 2000, Saluka acordou com Nomura em vender algumas 

de suas ações, mas ao tempo em que a arbitragem foi iniciada, Saluka continuava 

sendo a proprietária registrada das ações de IPB. Estava claro, no entanto, que os 

direitos de propriedade de Saluka foram exercidos de acordo com as diretivas 

dadas por Nomura Group.  

Durante o processo de privatização dos concorrentes (os outros três principais 

bancos), o governo tcheco lhes forneceu assistência em relação aos seus 

problemas de créditos em liquidação e discutiu com um deles, CSOB, assumir o 

controle de IPB. Em 1º de junho de 2000, o governo tcheco informou Nomura que 

a assistência estatal a IPB somente seria disponibilizada se Nomura aumentasse 

sua participação em IPB de 46% para 51%. No começo de junho de 2000, 

membros do governo tcheco fizeram declarações que trouxeram especulações de 

que IPB poderia ser posta em administração forçada, o que resultou na venda 

massiva das ações de IPB. Em 16 de junho de 2000, IPB foi posto em 

administração forçada, polícia armada entrou em sua sede e removeu fisicamente 

todos os gerentes bancários. Em 19 de junho de 2000, IPB foi transferido para 

CSOB com uma garantia estatal e uma indenização. Uma Comissão de 

Investigação Parlamentar descobriu que isto havia sido executado ilegalmente, 

mas a transferência de IPB a CSOB prosseguiu da mesma forma. Uma 

investigação policial nos escritórios de Nomura em Praga e uma apreensão de 
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documentos, em 30 de janeiro de 2001, foram consideradas como se tivessem 

violado direitos fundamentais de Nomura.  

Por meio de uma notificação de arbitragem datada de 18 de julho de 2001, Saluka 

começou procedimentos arbitrais contra a República Tcheca com base no Artigo 

8º do Acordo para o Incentivo e Proteção Recíproca de Investimentos entre o 

Reino da Holanda e a República Federal Tcheca e Eslováquia de 1991 (“o 

Tratado”). Após a separação dos Estados tcheco e eslováquio em 1992, a 

República Tcheca confirmou para Holanda que o Tratado permaneceria em 

vigor. Através do Artigo 8(5) do Tratado, aplicava-se o Regulamento de 

Arbitragem UNCITRAL. As partes aceitaram a proposta do Tribunal ad hoc para 

que o serviço de administração da arbitragem fosse prestado pela Corte 

Permanente de Arbitragem (“CPA”), a qual concordou em prestar tal serviço. 

Genebra, Suíça, foi escolhido como o local da arbitragem, embora isso não 

precluísse o Tribunal de realizar reuniões em qualquer outro local que julgasse 

conveniente. O idioma convencionado para a condução da arbitragem foi o 

inglês. A reunião procedimental foi realizada em Londres, em 02 de novembro 

de 2001. Em junho de 2002 e fevereiro de 2003, dois membros do Tribunal 

renunciaram e foram substituídos pelo Maitre Yves Fortier CC QC e Sir Arthur 

Watts KCMG QC (Presidente), respectivamente. A audiência para alegações 

orais foi realizada em Londres, de 08 a 20 de abril de 2005. 

O cerne do pleito de Saluka era que a República Tcheca a havia privado de seus 

investimentos, contrariamente ao Artigo 5º do Tratado, e que seu investimento 

não foi tratado de forma justa e equitativa, contrariamente ao Artigo 3º. 

As partes concordaram em postergar as questões do quantum da demanda e da 

reconvenção, e a presente Sentença relaciona-se apenas com a jurisdição e a 

responsabilidade da Demanda.  

2. Questões Jurídicas Abordadas na Decisão 

(a) Jurisdição para Analisar a Reconvenção 

Saluka alegou que o Tribunal não teria jurisdição para analisar a Reconvenção da 

República Tcheca. Em uma audiência anterior, o Tribunal havia decidido que 

não tinha jurisdição para analisar a Reconvenção, já que o verdadeiro Requerido 

em relação à Reconvenção era Nomura. Quando esta questão ressurgiu na 

audiência, o Tribunal concluiu que as questões resultantes da Reconvenção não 

estavam suficientemente conectadas com o objeto da Demanda para 
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enquadrarem-se na jurisdição do Tribunal, conforme o Artigo 8º do Tratado (o 

qual previa a arbitragem).  

(b) Jurisdição – Notificação para Não Conhecer da Demanda 

A República Tcheca havia submetido uma Notificação para Não Conhecer da 

Demanda alegando que (a) Nomura não teria comprado as ações de IPB para 

investir em suas operações bancárias, mas sim para facilitar a aquisição de 

cervejarias nas quais IPB detinha o controle acionário; (b) Nomura não revelou 

esse propósito às autoridades tchecas quando comprou as ações de IPB; (c) 

Nomura, então, não teria agido de boa-fé e, logo, não era um investidor bona fide; 

e (d) Portanto, Saluka, para quem Nomura havia transferido o seu controle 

acionário de IPB, estava impedida de recorrer à arbitragem, conforme os termos 

do Tratado. Tal Notificação para Não Conhecer da Demanda não é prevista no 

Regulamento UNCITRAL. Em uma reunião procedimental anterior, o Tribunal 

decidiu que, em razão dos fatos alegados na Notificação para Não Conhecer da 

Demanda estarem intimamente relacionados aos fatos alegados na Demanda, as 

duas questões deveriam ser decididas na Sentença Final, o que o Tribunal tinha 

poderes para fazer, de acordo com o Artigo 21.4 do Regulamento UNCITRAL. 

Na audiência, a República Tcheca elaborou e incluiu novos argumentos para que 

a Demanda não fosse conhecida porque Saluka não estava em bona fide; que não 

tinha nenhuma conexão real com a Holanda e que, logo, não era um 

“investidor”; que Saluka não tinha feito um investimento e que o real investidor 

era Nomura, o qual não era um requerente admissível de acordo com o Tratado.  

Embora a Notificação para Não Conhecer da Demanda não fosse ortodoxa e não 

estivesse escrita como uma objeção à jurisdição do Tribunal, o Tribunal a 

considerou como uma objeção à jurisdição. O Tribunal entendeu que Saluka foi 

legalmente constituída na Holanda, que as ações de IPB eram um 

“investimento”, Saluka um “investidor” de acordo com o Tratado, o qual tinha 

direito à proteção deste, e, portanto, o Tribunal tinha jurisdição para analisar a 

Demanda. Não era apropriado desconsiderar a personalidade jurídica no 

presente caso, pois as alegações contra Saluka de fraude, abuso de autoridade, 

ilegalidade e falta de boa-fé não teriam sido feitas. No entanto, o Tribunal 

decidiu que não tinha jurisdição em relação a qualquer dano sofrido por Nomura 

ou em relação às ações de IPB anteriores a outubro de 1998, quando a massa das 

ações de Nomura foi investida em Saluka. 
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(c) Pleitos de Saluka conforme o Artigo 5º do Tratado (¶¶ 245-278) 

Saluka alegou que havia sido privada de seu investimento, contrariamente ao 

Artigo 5º do Tratado, e que a única questão diante do Tribunal era se tal privação 

era legal. De acordo com o Artigo 5º do Tratado, nenhuma parte pode tomar 

qualquer medida privando investidores de seus investimentos, salvo se: 

“(a) as medidas sejam tomadas em razão do interesse público e de acordo 

com o devido processo legal; 

(b) as medidas não sejam discriminatórias; 

(c) as medidas sejam acompanhadas de uma provisão de pagamento de 

compensação justa. (...)” 

Saluka argumentou que a República Tcheca seria responsável se uma ou mais 

condições estabelecidas no Artigo 5º não tivessem sido cumpridas. A República 

Tcheca negou violar o Artigo 5º, pois tinha o direito de deixar IPB sob 

administração forçada de acordo com a legislação tcheca e que isso era uma ação 

regulatória permitida.  

O Tribunal concordou que a questão era se essas ações seriam ou não legais. O 

Artigo 5º é escrito de maneira ampla, porém engloba “a noção de direito 

costumeiro internacional de que a privação pode ser justificada se resultante do 

exercício de ações regulatórias objetivando a manutenção da ordem pública”. 

Além disso, “Estados não são responsáveis pelo pagamento de compensação a 

investidores estrangeiros quando, no exercício normal de suas funções 

regulatórias, adotam regulamentações bona-fide de uma forma não-

discriminatória, voltadas ao bem-estar geral”. O Direito Internacional ainda não 

identificou quais regulamentações eram ou não permissíveis e, logo, o Tribunal 

tinha que determinar se uma conduta particular “passou do limite” e se tornou 

expropriação.  

O Tribunal decidiu que a República Tcheca não havia passado do limite. Saluka 

certamente foi privada de seu investimento, mas não havia prova para 

estabelecer que a República Tcheca tivesse agido inapropriadamente. O Tribunal 

decidiu que “a República Tcheca adotou medidas que eram válidas e permitidas 

de acordo com seus poderes regulatórios” e que não havia descumprimento do 

Artigo 5º. 
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(d) Pleitos de Saluka conforme o Artigo 3º do Tratado (¶¶ 279-505) 

(i) Tratamento Justo e Equitativo (¶¶ 285-347) 

Nos termos do Artigo 3º do Tratado: 

“Cada Parte Contratante deve garantir o tratamento justo e equitativo dos 

investimentos dos investidores da outra Parte Contratante e não deve prejudicar, 

através de medidas desarrazoadas ou discriminatórias, a operação, 

gerenciamento, manutenção, uso, gozo e disposição dos investimentos por 

aqueles investidores”. 

Conforme o Artigo 31.1 da Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos 

Tratados, um tratado deve ser interpretado “em boa-fé e segundo o sentido 

comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz do seu objetivo e 

finalidade”. O Tribunal entendeu que o “sentido comum” do standard “justo e 

equitativo” podia ser definido apenas vagamente, nos termos do que é “justo”, 

“equilibrado”, “imparcial”, “legítimo” e que a violação requeria um tratamento 

que fosse tão injusto ou arbitrário que se equiparasse “a um nível que fosse 

inaceitável da perspectiva internacional”.   

A finalidade do Tratado era garantir proteção recíproca para investimentos 

mútuos entre a Holanda e a República Tcheca. Isso requeria uma abordagem 

balanceada à interpretação do tratado, pois exagerar a proteção a ser concedida a 

investimentos estrangeiros pode servir para dissuadir o Estado receptor de 

admitir investimentos estrangeiros e, assim, minar o objetivo geral de estender e 

intensificar as mútuas relações econômicas das partes. 

“Tratamento justo e equitativo” é, portanto, o tratamento que não desencoraja 

capital estrangeiro por proporcionar desincentivos a investimentos estrangeiros, 

o que está ligado às expectativas legítimas do investidor, o que, por sua vez, está 

ligado à boa-fé, devido processo, não-discriminação e a estabilidade do quadro 

legal e negocial.  Os direitos legítimos do Estado receptor devem ser 

considerados. O investidor tem o direito de esperar que o Estado receptor não aja 

de uma forma que seja manifestamente inconsistente, não-transparente, 

desarrazoada ou discriminatória. 

O Tribunal entendeu que a República Tcheca não apresentou uma justificativa 

razoável para o tratamento diferenciado de IPB e que havia dado uma resposta 

discriminatória ao problema dos créditos em liquidação, especialmente ao 

proporcionar assistência financeira estatal aos três principais concorrentes, 
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excluindo IPB, criando-lhe, desse modo, um ambiente de impossível 

sobrevivência. 

(ii) Falha em Garantir um Quadro Previsível e Transparente (¶¶ 348-360) 

A República Tcheca teria falhado em garantir um quadro previsível e 

transparente ao investimento de Saluka se tivesse frustrado suas expectativas 

legítimas em relação ao tratamento de IPB sem uma justificativa razoável. 

Saluka não tinha motivos para esperar que não existiriam mudanças na política 

do governo em relação ao problema da dívida do setor bancário de créditos em 

liquidação, mas, de qualquer forma, isso era, na verdade, o mesmo que o pedido 

de acordo com o Artigo 5º, o qual já havia sido analisado. 

Era verdade que Saluka não poderia ter antecipado o modo discriminatório que 

o governo responderia à crise sofrida pelo setor bancário, ao excluir IPB da 

assistência estatal concedida aos outros três principais bancos, mas isto também 

já havia sido analisado com o pleito relacionado ao Artigo 5º. 

Não havia expectativa legítima de que o mecanismo inadequado na legislação 

tcheca para executar títulos de empréstimos seria reparado rapidamente e a 

República Tcheca não havia violado o standard de “tratamento justo e equitativo” 

a esse respeito.  

(iii) Recusa a Negociar em Boa-fé (¶¶ 361-432) 

A República Tcheca falhou em negociar com Saluka e IPB de uma forma 

imparcial, equânime, transparente e consistente e desarrazoadamente se recusou 

a comunicar de forma adequada. Na verdade, três meses antes que fosse imposta 

a administração forçada em IPB, o Ministro da Fazenda tcheco “simplesmente 

deixou de comunicar-se diretamente” com Saluka. 

(iv) Assistência Financeira a IPB depois da Aquisição por CSOB (¶¶ 433-447) 

A República Tcheca havia dado assistência financeira massiva à IPB após a 

administração forçada, mas o Tribunal entendeu que isto não era um 

descumprimento do Artigo 3.1 do Tratado. A ilegalidade das medidas de um 

Estado conforme sua própria legislação ou um acordo internacional pelo qual 

está vinculado é insuficiente para caracterizar o descumprimento do Artigo 3.1 

do Tratado. Ao contrário, a conduta deve ser avaliada à luz do standard de 

“tratamento justo e equitativo” do próprio Tratado. Portanto, a legalidade da 
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assistência financeira não era relevante e a única questão era se isso seria justo e 

equitativo. Isso não impede ajuda estatal, mas este auxílio não deve frustrar a 

expectativa legítima do investidor de ser tratado justa e equitativamente. No 

momento em que foi conferida a assistência financeira, IPB já havia perdido seus 

negócios bancários para CSOB e, logo, seus acionistas não sofreram nenhum 

prejuízo além daqueles já causados pela administração forçada e a subsequente 

perda dos negócios bancários. 

(v) Enriquecimento ilícito de CSOB à Custa de Saluka (¶¶ 448-456) 

Para tanto, deve existir enriquecimento de uma parte em detrimento da outra, e 

ambos devem surgir como uma consequência do mesmo ato ou evento, sem 

justificativa e sem qualquer solução contratual ou qualquer outra solução 

disponível para buscar compensação da parte enriquecida. No presente caso, não 

foi a República Tcheca, mas CSOB que recebeu os negócios bancários de IPB. 

No entanto, Saluka argumentou que a República Tcheca seria responsável se 

tivesse participado ativamente em uma conspiração para enriquecer CSOB à 

custa de IPB ao usar poderes regulatórios para efetuar uma transferência ilegal 

de propriedade nos negócios de IPB. O Tribunal entendeu que este argumento 

estava mal formulado, ampliando o princípio do enriquecimento ilícito para 

além do seu escopo. 

Como não havia enriquecimento ilícito da República Tcheca em detrimento de 

Saluka, não era competência do Tribunal analisar a validade da transferência dos 

negócios bancários de IPB, por mais questionável que a transferência poderia ser.  

(vi) Não-prejuízo (¶¶ 457-470) 

Saluka fundamentou seu pedido não apenas na provisão do Artigo 3.1 do 

Tratado de “tratamento justo e equitativo”, mas também na provisão de “não-

prejuízo”, a qual se relaciona com as medidas tomadas pelo Estado receptor que 

tem um impacto negativo na operação e aproveitamento do investimento, sem 

uma justificativa razoável. Ao violar o standard de “tratamento justo e equitativo” 

do Artigo 3º, e por sua resposta discriminatória à Saluka, e por se recursar a 

negociar em boa-fé, a República Tcheca também violou a obrigação de não-

prejuízo. “Não restam dúvidas que a resposta discriminatória da República 

Tcheca ...  e o seu tratamento injusto e não equitativo à IPB relacionado à 

provisão de auxílio estatal e também a sua recusa de negociar em boa-fé diante 

dos pedidos feitos por IPB ... tiveram um impacto de detrimento sobre a 

participação nas ações de IPB e Saluka em IPB. A conduta ilegal do governo 
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tcheco contribuiu para agravar a dificuldade financeira de IPB e sua subsequente 

insolvência e, assim, enfraqueceu o uso benéfico e o interesse de Saluka em 

participar nas ações de IPB”.  

(vii) O Desencadeamento da Desvalorização das Ações de IPB (¶¶ 471-481) 

O Tribunal entendeu que a República Tcheca injustificadamente divulgou ao 

público informações negativas sobre IPB que agravaram a sua crise financeira e 

contribuíram para a sua subsequente insolvência. A questão era se isso teria 

causado a administração forçada de IPB. O público teria algum conhecimento 

sobre os problemas de IPB, mas era praticamente outra questão ser informado 

que a insolvência de IPB era iminente e a sua administração forçada inevitável. 

Ademais, havia alguma indicação de que as fontes do governo deliberadamente 

programaram a circulação de informações negativas sobre IPB para precipitar a 

sua insolvência. Esta conduta do governo foi “injustificável e desarrazoada e 

contribuiu em todas as probabilidades para a instabilidade da situação de IPB”. 

(viii) Provisão de segurança e proteção plenas (¶¶ 482-496) 

Saluka afirmou que a República Tcheca tinha também violado sua obrigação nos 

termos do Artigo 3.2 do Tratado, o qual estipula que os Estados Contratantes 

devem convencionar “proteção e segurança plenas” a investimentos abrangidos 

pelo Tratado. Esse standard se aplica quando o investidor estrangeiro foi afetado 

por conflito civil e violência física, em relação ao qual o Estado receptor deve 

demonstrar que tomou todas as medidas de precaução para proteger o 

investimento. Esse standard não é de responsabilidade estrita, mas de devida 

diligência e o Estado receptor deve tomar todas as medidas razoáveis para 

proteger os bens de ameaças ou ataques que possam visar estrangeiros. Saluka 

alegou que a República Tcheca havia descumprido esse requisito pelo seu uso 

opressivo de poderes públicos com o objetivo de privá-la de qualquer benefício 

econômico residual em seu investimento. O Tribunal entendeu que esse pedido 

não merecia ser deferido. Os atos da República Tcheca não eram desprovidos de 

preocupação legítima com o mercado de capitais, foram justificados em 

fundamentos regulatórios e não poderiam ser tidos como totalmente 

desarrazoados e injustificados. Não havia denegação processual de justiça que 

violasse as obrigações da República Tcheca estabelecidas no tratado.  

(ix) Conclusão (¶¶ 497-505) 

A república Tcheca havia violado a obrigação de “tratamento justo e equitativo” 

ao dar a IPB um tratamento diferenciado e por frustrar desarrazoadamente os 
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esforços de boa-fé de IPB para resolver a crise dos créditos em liquidação. Havia 

também a violação da obrigação de “não-prejuízo”, primeiramente pelos 

mesmos motivos que levaram o Tribunal a concluir pela violação do standard de 

“tratamento justo e equitativo” e, em segundo lugar, pela circulação negativa de 

informações sobre IPB. 

A República Tcheca não havia violado o Artigo 3.1 por falhar em garantir um 

quadro transparente e previsível ao investimento de Saluka, nem violou as suas 

legítimas expectativas. A provisão de assistência financeira a CSOB não violou a 

obrigação de “tratamento justo e equitativo” e não havia enriquecimento ilícito 

de CSOB. Não havia também descumprimento da obrigação de “segurança e 

proteção plenas”.  

(e) Outras Questões (¶¶ 506-510) 

Saluka havia considerado apropriado adiar as questões de compensação 

adequada e o quantum da perda que havia sofrido pela violação do Artigo 3º até 

que a responsabilidade fosse decidia. Desta forma, seria necessário analisar estas 

questões em uma segunda fase da arbitragem. Conforme o Artigo 32.1 do 

Regulamento UNCITRAL, o Tribunal proferiu essa sentença parcial e reteve 

jurisdição para a próxima fase, medidas para isso seriam tomadas. Considerando 

o Artigo 38 do Regulamento UNCITRAL, o Tribunal analisaria a questão das 

custas em sua decisão final, na conclusão da segunda fase da arbitragem. 

3. Decisão (¶ 511) 

Pelas razões expostas, o Tribunal decidiu que: 

a. Tinha jurisdição para analisar os pleitos de Saluka; 

b. A República Tcheca não agiu em desconformidade com o Artigo 5º; 

c. A República Tcheca agiu em desconformidade com o Artigo 3º; 

d. Questões de compensação e quantum seriam analisadas em uma segunda fase 

da arbitragem; 

e. O Tribunal determinaria separadamente o cronograma da segunda fase; 

f. O Tribunal reservou a questões das custas até que pudesse ser feita a última 

análise das custas da arbitragem como um todo.  
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